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بسم هللا الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فهو املهتدي ،ومن يضلل
فلن جتد له وليا مرشدا أما بعد:
فهذا حبث حول مكانة الصدقة ،كتبته من خالل نظرة عامة
جملموع النصوص القرآنية الكرمية ،والسنة النبوية الشريفة ،وأقوال
أوضحت شيئا من فائدة
السلف الصاحل رضي هللا عنهم ،واليت
ْ
الصدقة على املتصدق منذ أن يقدمها إىل أن يستقر يف جنات النعيم
إبِذن هللا تعاىل ،يصحبه أثرها ،ويتابعه نفعها ،ويتنامى له ثواهبا.
ففكرة البحث -حينئذ -تقوم على أن املستفيد األول من الصدقة
ِ
ِِ
ص َدقَةً
هو املتصدق نفسه ،كما قال تعاىلُ { :خ ْذ م ْن أ َْم َواِل ْم َ
ِ ِ
وص ِل َعلَْي ِه ْم َّ
ك َس َك ٌن َِّلُ ْم َّ
يع
صالتَ َ
واَّللُ ََِس ٌ
إن َ
تُطَ ِه ُرُه ْم وتُ َزكي ِهم ِبَا َ
ِ
يم}( ،)1فهي تطهري وتزكية للمتصدَّق ،جتعله يسعى لبذل
َعل ٌ
الصدقة ،ويبحث عن املستحق هلا ،ويسعد ويسر حني جيد من
يقبلها ،سرورا يفوق سرور املتصدَّق عليه هبا ،قال ابن قيم اجلوزية –
رمحة هللا تعاىل -عن الرسول « وكان العطاء والصدقة أحب شيء

( )1سورة التوبة اآلية رقم (.)103
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إليه ،وكان سروره وفرحه مبا يعطيه أعظم من سرور اآلخذ مبا
()1
أيخذه».
وقد قمت بتقسيم الدراسة ملا مجعته من نصوص حول املوضوع
إىل مسألتني وفق اآليت:
املسألة األوىل :وتتكون من فقرتني:
أول :الصدقة برهان على عقيدتك.
ً

اثنيًا :الصدقة عمل أفضل األوقات.

املسألة الثانية :رحلة الصدقة ،وفيها املراحل التالية:
أول :رحلة الصدقة يف الدنيا.
ً

اثنيًا :رحلة الصدقة عند املوت.

اثلثًا :أثر الصدقة على املتصدق يف قربه.

ابعا :الصدقة عمل صاحل مستمر للمتصدق يف الربزخ.
رً

خامسا :أثر الصدقة على املتصدق يوم القيامة قبل القضاء بني
ً
الناس.
سادسا :أثر الصدقة على املتصدق يف املوقف األعظم بني يدي
ً
هللا سبحانه وتعاىل.
سابعا :الصدقة ودخول اجلنة.
ً

اثمنًا :الصدقة ومطعم املسلم يف اجلنة.

( )1ابن القيم ،زاد املعاد .22 /2
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وقبل الشروع يف هذا البحث ومسائله أشيد جبهود الندوة العاملية
للشباب ا ِإلسالمي وعنايتها ابلشباب املسلم يف شىت بقاع العامل تعليما
ودعوة وإغاثة ،وإين أهيب ابحملسنني التواصل معهم يف أعماهلم
ومشاريعهم .ويف اخلتام أشكر العاملني يف الندوة العاملية لتبنيهم طباعة
هذا الكتاب.
أسأل هللا جل شأنه أن يطرح يف هذا الكتيب املختصر اخلري
والربكة والقبول ،وأن يعم بنفعه املسلمني ،إنه ويل ذلك والقادر عليه.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار
على دربه إبِحسان إىل يوم الدين ،وسلم تسليما كثريا.
زيد بن عبد الكرمي الزيد
ص .ب 361077 :الرايض 011313
الربيد اإللكرتوينazzaid77@hotmail.com :
الفاكس01 -4557660 :

أين أنت من الصدقة

8

املسألة األوىل:
أول :الصدقة برهان على عقيدتك:
ً
عن أيب مالك األشعري رضي هللا تعاىل عنه قال :قال رسول هللا
« الطهور شطر ا ِإلميان ،واحلمد هلل متأل امليزان ،وسبحان هللا
واحلمد هلل متألان أو متأل ما بني السماوات واألرض ،والصالة نور،
والصدقة برهان ،والصرب ضياء ،والقرآن حجة لك أو عليك كل
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها».

()1

فقوله « الصدقة برهان» يدل على أن الصدقة وثيقة الصلة
بقوة العقيدة ،وليست جمرد مبلغ من املال يقدمه املتصدق ،ليحسن به
َّ
املتصدق عليه ،ويدفع عنه حاجة طارئة.
على
إن الصدقة شديدة الصلة ابلعقيدة؛ بل ال يقدم الصدقة إال قوي
العقيدة ،لننظر يف هذه العبارة "الصدقة برهان":
أوال :ما معىن صدقة؟ اثنيا :ما معىن برهان؟ وبرهان على ماذا؟
يقول النووي رمحه هللا تعاىل عن معىن الصدقة( :قالوا :ومسيت
صدقة ألهنا دليل لتصديق صاحبها وصحة إميانه بظاهره وابطنه) (،)2
فهي دليل تصديق ،وصحة إميان.

( )1صحيح مسلم  203 /1رقم .223
( )2النووي ،شرح صحيح مسلم .47 /7
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ويقول النووي أيضا انقال ملعىن برهان أي( :معناه الصدقة حجة
على إميان فاعلها ،فِإن املنافق ميتنع منها لكونه ال يعتقدها فمن
تصدق استدل بصدقته على صدق إميانه ،وهللا أعلم)(.)1
وهناك مثاال يوضح املقصود :يذهب الشخص إىل املخبز فيشرتي
خبزا ويدفع قيمة هذا اخلبز ،فهو جيد ما يقابل املال الذي يدفعه،
ويذهب إىل املكتبة ويدفع ماال ليشرتي به كتااب ،فهو أيضا جيد
العوض الذي قبضه عن هذا املال .وهكذا يف هذه الدنيا ،كلما
اشرتى شيئا يقبض ما يقابله .لكنه يقف عند صندوق التربعات
ويلتفت كي ال يراه أحد مث يضع فيه مبلغا من املال ،أين العوض؟
ماذا أخذ؟ إنه يضع املال يف الصندوق ويقول له إىل اللقاء يف القرب،
ويوم القيامة ،كي تظلين ،وتكفر ذنويب ،أليس هذا املال برهاان على
إميانه؟.
هذا املوقف وهذه اللحظة حلظة اختبار ،كلنا منر هبا ،نتذكرها
حني ندعي إىل الصدقة ،وحني نقف عند من جيمع التربعات ،وحني
جنتاز صندوق التربعات ،وكل يقدم برهانه ،فمنا من يقدم برهانه رايال
واحدا ،ومنا من يقدم برهانه عشرة رايالت ،ومنا من يقدم برهانه مائة
رايل أو قل مخسمائة رايل.
( )1النووي ،شرح صحيح مسلم 101 /3 ،والسيوطي ،الديباج  12 /2حتقيق أبو
إسحاق األثري.
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أما الصحابة –رضي هللا تعاىل عنهم أمجعني -فلما دعوا إىل
الصدقة ،قدموا براهينهم على هذا ا ِإلميان ،فأبو طلحة رضي هللا تعاىل
عنه كان برهانه مزرعته اليت جبوار املسجد بريحاء( )1وعثمان رضي هللا
تعاىل عنه كان برهانه ثالمثائة من اإلبل جمهزة جتهيزا كامال( ،)2وعمر
رضي هللا تعاىل عنه كان برهانه نصف ماله ،أما العمالق الذي سبق
الناس كلهم –عدا األنبياء عليهم السالم ،-فهو أبو بكر الصديق

( )1قصة طلحة رضي هللا تعاىل عنه يف صحيح البخاري ،رواها أنس بن مالك رضي هللا
َن تَنَالُوا الِْربَّ َح ََّت تُ ْن ِف ُقوا ِِمَّا ُُِتبُّو َن} قام
تعاىل عنه قال[ :ملا أنزلت هذه اآلية {ل ْ

َن
أبو طلحة  إىل رسول هللا  فقال :اي رسول هللا إن هللا تبارك وتعاىل يقول{ :ل ْ

تَنَالُوا الِْربَّ َح ََّت تُ ْن ِف ُقوا ِِمَّا ُُِتبُّو َن}

إىل بريحاء وإهنا صدقة هلل
وإن أحب أموايل ّ

أرجو برها وذخرها عند هللا فضعها اي رسول هللا  :حيث أراك هللا .قال فقال أبو
طلحة :أفعل اي رسول هللا فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبين عمه] صحيح البخاري
املطبوع مع الفتح (كتاب الزكاة ،ابب الزكاة على األقارب 325 /3 ،رقم
"."1461
( )2يف قصة عثمان هذه ينظر إىل :مسند ا ِإلمام أمحد  63 /5وسنن الرتمذي /5
 288رقم ( )3784وزاد املعاد البن القيم  ،527 /3فقد وردت أكثر من رواية
يف مشاركته رضي هللا تعاىل عنه يف جتهيز جيش العسرة ،وقال ابن القيم رمحه هللا تعاىل
يف املرجع السابق (قلت :كانت ثالمثائة بعري أبحالسها وأقتاهبا وعدهتا ،وألف دينار
عينا).
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 ،فقد قدم برهانه ماله كله( ،)1يف أكثر من مناسبة ،فيوم اهلجرة
محل كل ماله خلدمة الرسول  ،أما أوالده فعندهم كيس من
احلصى ،وملا دعا الرسول  للصدقة يف املدينة ،جاء أبو بكر بكل
ماله .هذا هو برهان األحبة الصحابة -رضي هللا تعاىل عنهم -ملن
حيبهم ويتأسى هبم .فما برهانك اي أخي والرسول  يقول:
«والصدقة برهان»؟

اثنيًا :الصدقة عمل أفضل األوقات:

الصدقة اليت هي مدار حبثنا جاء فيها حديث صحيح متفق عليه
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال" :كان رسول هللا  أجود الناس
وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل وكان يلقاه يف كل
ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول هللا  أجود ابخلري من الريح
املرسلة"(.)2
فهذا رسول هللا  أفضل اخللق ،وهذا جربيل عليه السالم أفضل
املالئكة ،وهذا الوقت أشرف األوقاف ،هو ليايل رمضان اليت هي
أفضل من هناره ،بال شك ،إهنم يف أفضل األعمال وأمتها وأعالها

( )1يف قصة صدقة أيب بكر وعمر رضي هللا تعاىل عنهما ينظر :صحيح سنن أيب داود
 315 /1رقم ( )1472وقد حسنه األلباين ،وانظر :مستدرك احلاكم 414 /1
وصححه ووافقه الذهيب يف التلخيص.
( )2صحيح البخاري املطبوع مع الفتح  30 /1رقم  6وصحيح مسلم .1803 /4
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أجرا ،وهي-كما ترى -القرآن والصدقة حىت أنه أجود ابخلري من
الريح املرسلة .لو مل نعلم ماذا كانوا يعملون لتمنينا وبذلنا كل ما منلك
يف سبيل أن نعرف ماذا كانوا يعملون لنتأسى هبم ،فقد كان الصحابة
حيرصون على معرفة ما كان يفعله الرسول  ،ومن أمثلة هذا احلرص
والتتبع ألحوال النيب  ما رواه انفع عن ابن عمر قال :دخل رسول
هللا  البيت (أي الكعبة) ومعه أسامة وبالل وعثمان بن طلحة
فأجافوا عليهم الباب طويال مث فتح فكنت أول من دخل فلقيت
بالال ،فقلت :أين صلى رسول هللا ؟ فقال :بني العمودين
املقدمني .فنسيت أن أسأله كم صلى رسول هللا .)1( 
وها حنن قد عرفنا ماذا يعمل الرسول وجربيل يف تلك الليايل
املباركة ،مدارسة القرآن الكرمي واجلود ابخلري كالريح املرسلة.
فمن يبحث عن أفضل األعمال ،اليت عملها األفاضل ،يف أفضل
األوقات ،فليعلم أن يف مقدمتها الصدقة واجلود هبا ،وهذا يدل على
متيز الصدقة وفضلها اخلاص.

( )1صحيح مسلم .967 /2
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املسألة الثانية :رحلة الصدقة:
أول :رحلة الصدقة مع املتصدق يف الدنيا:
ً
 -1يقول الرسول  يف احلديث احلسن :عن األسود بن يزيد
عن عبد هللا قال :قال رسول « داووا مرضاكم ابلصدقة
وحصنوا أموالكم ابلزكاة وأعدوا للبالء الدعاء»(.)1
يقول ابن القيم رمحه هللا تعاىل( :وكل طبيب ال يداوي العليل،
بتفقد قلبه وصالحه وتقوية روحه وقواه ابلصدقة وفعل اخلري
وا ِإلحسان وا ِإلقبال على هللا والدار اآلخرة فليس بطبيب بل متطلب
قاصر)( )2فالصدقة ترفع املرض بعد نزوله ،والفقهاء واألطباء يقولون
الدفع أهون من الرفع ،فدفع الشيء قبل وقوعه ،أهون بكثري من إزالته
بعد وقوعه ،والطب الوقائي أيسر وأنفع من الطب العالجي ،وتبعا
لكالم ابن القيم رمحه هللا تعاىل نقول :إن هذا الدواء الذي يتمكن من
رفع املرض مينعه إبِذن هللا من الوقوع ،فالصدقة متنع املرض كما ترفعه.
وخ َورا
ومن يفكر منا اليوم أبمراض األمة ا ِإلسالميةَ ،وَهنا يف األبدان َ
( )1أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  382 /3وقال( :قال أبو عبد هللا :تفرد به
موسى بن عمري .قال الشيخ :وإمنا يعرف هذا املنت عن احلسن البصري عن النيب 
مرسال) وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري .وانظر اخلطيب البغدادي ،اتريخ
بغداد  20 /13ويرجع إىل كشف اخلفاء  432 /1فيه زايدة تفضيل .وفيه ألفاظ
أخرى.
( )2ابن القيم ،زاد املعاد .144 /4
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يف القلوب ،فليقدم صدقة لعلها تكون سببا يف شفاء األمة من هذه
األمراض ،ولريفع عنها ما حل هبا ،وما انهلا ،من كيد األعداء
واستضعافهم هلا نتيجة ذلك .ألسنا نوقن أن أمراض القلوب أشد
فتكا من أمراض األبدان والفتنة أشد من القتل؟ وواقع األمة الذي
يبني عن مرض فاتك هبا ،حيتاج إىل تضافر اجلهود من كل جانب.
وصدق املصطفى  حني قال« :داووا مرضاكم ابلصدقة».

واملتصدق بصدقة تقدم لشفاء أمة أنعم به من متصدق ،وأجره على
ذلك أ ِ
َعظ ْم به من أجر .فالصدقة دواء ألمراض الفرد وأمراض األمة.
 -2الصدقة فك للمسلم من أسره ،وما أكثر ما أتسران الذنوب
أبمس احلاجة إىل فك أسران ،وقد شبه النيب 
واملعاصي فنحن ّ
املتصدق ابألسري الذي قدم لتضرب عنقه ،وجاءت الصدقة
لتفكه من أسره ،ففي احلديث عن الرسول  الذي خيرب فيه عن
حيىي عليه السالم «...وآمركم ابلصدقة ،فِإن مثل ذلك كمثل
رجل أسره العدو فأوثقوا يده إىل عنقه وقدموه ليضربوا عنقه،
فقال :أان أفديه منكم ابلقليل والكثري ففدى نفسه
منهم.)1(»...
( )1أخرجه الرتمذي يف سننه  225 /4ابب ما جاء مثل الصالة والصيام والصدقة.
وقال( :هذا حديث حسن غريب) وانظر ابن القيم بدائع الفوائد  ،493 /2وقد
صحح ابن القيم هذا احلديث يف أعالم املوقعني  ،231 /1وصححه األلباين يف
صحيح سنن الرتمذي  378 /2رقم .2298
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يقول ابن القيم يف شرح هذا احلديث«( :وآمركم ابلصدقة فِإن

مثل ذلك ،مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده منه »...هذا أيضا
من الكالم الذي برهانه وجوده ودليله وقوعه فِإن للصدقة أتثريا عجيبا
يف دفع أنواع البالء ،ولو كانت من فاجر أو من ظامل بل من كافر فِإن

هللا تعاىل يدفع هبا عنه أنواعا من البالء وهذا أمر معلوم عند الناس
()1
خاصتهم وعامتهم وأهل األرض كلهم مقرون به ألهنم جربوه) أ.هـ
 -3وكما أن الصدقة تفك أسر صاحبها ،وتدفع عنه البالء ،فأثرها
ميتد إىل انشراح الصدر وطمأنينة القلب ،ومن أكرب النعم على
املؤمن انشراح صدره وطمأنينة قلبه ،يقول ابن القيم رمحه هللا تعاىل:
(فِإن للصدقة وفعل املعروف أتثريا عجيبا يف شرح الصدر)(.)2
 -4الصدقة حتمي املال من النقص وتدفع عن املتصدق أسباب
إنفاق ال داعي هلا ،فالشخص يُدعى للصدقة ،فيرتدد يف التصديق،
مث يعود إىل منزله فيجد النقص يف ماله ،وهو ال يشعر أن هذا
النقص الذي حصل عقوبة فورية على تقصريه يف الصدقة ،كم من
شخص أييت إىل سيارته وهي واقفة فيجدها قد أصيبت يف حادث،
قد سلط عليها متعجل أو متهور فأحدث هبا أضرارا ،مث يتكلف يف
إصالحهها الوقت واملال ،من دون أن يفكر ،ويربط هذا األمر مبا

( )1ابن القيم ،الوابل الصيب .49 /1
( )2ابن القيم ،زاد املعاد .23 /2
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قبله ،أو أييت إىل منزله فيجد أحد األطفال مريضا فيأخذه إىل
املستشفى يتعب وخيسر من وقته وماله يف العالج ،من دون أن
يفكر .حيصل عطل يف منزله أو خلل يف جهاز كهرابئي نتيجة
خطأ من أحد أفراد املنزل ،فيضطر إىل إصالحه أو شراء جهاز
جديد أيضا من دون أن يفكر ،لعل هذا دعوة امللَك –اللهم آت
ممسكا تلفا -استجيبت فيه.
هذا متهيد بني يدي آية وحديث:

أما اآلية فقول هللا سبحانه وتعاىلَّ { :إان بَلَ ْوَان ُه ْم َك َما بَلَ ْوَان
ص ِرمنَّها م ْ ِ
ِ
ني* ول يَ ْستَ ثْ نُو َن*
أْ
صبِح َ
َص َح َ
ْس ُموا لَيَ ْ ُ َ ُ
اب اجلَنَّة إ ْذ أَق َ
الص ِر ِمي*
ت َك َّ
فَطَ َ
اف َعلَْي َها طَائِ ٌ
َصبَ َح ْ
ف ِمن َّربِ َ
وه ْم َانئِ ُمو َن* فَأ ْ
ك ُ
ِ
ِ
صبِ ِح َ ِ
ني*
فَ تَ نَ َ
اد ْوا ُم ْ
صا ِرم َ
ني* أَن ا ْغ ُدوا َعلَى َح ْرث ُك ْم إن ُكنتُ ْم َ
ِ
ني*
َّها اليَ ْوَم َعلَْي ُكم م ْس ِك ٌ
فَانطَلَ ُقوا ُ
وه ْم يَتَ َخافَ تُو َن* أَن لَّ يَ ْد ُخلَن َ
ٍ ِ
ين}( .)1فهؤالء عزموا على منع الصدقة،
وغَ َد ْوا َعلَى َح ْرد قَاد ِر َ
فعاجلتهم العقوبة فورا قبل الصباح ،وتلفت مزرعتهم ،وفيها عربة
وموعظة عاجلة ملن ال يتصدق ،أبن العقوبة املاحقة ،ترتقبه .والقصة
يف القرآن أتيت لكي نستفيد منها العربة واملوعظة ،وحىت ال نقع فيما
وقع فيه أولئك فيصيبنا ما أصاهبم.
( )1سورة القلم اآلايت من (.)25 -17
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أما احلديث فقول املصطفى « ما من يوم يصبح العباد فيه
إل ملكان ينزلن فيقول أحدمها :اللهم أعط منف ًقا خل ًفا ،ويقول
اآلخر :اللهم أعط ِمس ًكا تل ًفا»(.)1
قال النووي رمحه هللا تعاىل( :قال العلماء :هذا ا ِإلنفاق يف

الطاعات ومكارم األخالق ،وعلى العيال والضيفان ،والصدقات وحنو
ذلك ،حبيث ال يذم وال يسمى مسرفا ،وا ِإلمساك املذموم هو
ا ِإلمساك عن هذا) (.)2
اللهم أعط ممسكا تلفا أين التلف؟ يقول احلافظ ابن حجر رمحه
هللا( :وأما الدعاء ابلتلف فيحتمل تلف ذلك املال بعينه ،أو تلف
نفس صاحب املال) (.)3
فامللَك يدعو على املمسك بتلف نفسه والعياذ ابهلل ،وما أكثر ما
يتعرض بعضنا إىل الضرر يف بدنه أو تلفه وهالكه ،وقد يكون هذا
بسبب خبله ومنعه للصدقة.
ومثله التلف يف ماله ،فهو َِخبل ومل ينفق وأمسك وأين ستذهب
دعوة امللك عليه؟ ومن هذا أن خيسر ماال بال فائدة.
فمن خسارة املال أن يَسمع شخص مبسامهة يف أرض أو يف
أسهم لشركة ،فيأيت من يُلح عليه ويقنعه يف املسامهة فيها ،مث ختسر
( )1رواه ا ِإلمام مسلم يف صحيحه  700 /2رقم .1010
( )2النووي ،شرح صحيح مسلم .95 /7
( )3ابن حجر ،فتح الباري .305 /3
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األسهم ،أو تنقص قيمة األرض ،فيخسر مئات األلوف بل قد تصل
إىل ماليني ،خالل أايم معدودة أليس هذا تلفا؟ لكنه تلف ال ينتبه
إليه كثري من األشخاص ،قال األصبهاين يف حلية األولياء( :حدثنا
احلسني حدثنا حممد حدثنا عبد هللا قال :أوحى هللا تعاىل إىل موسى
عليه السالم ال تغضب على احلمقى فيكثر غمك .قال :وكان حرب
من أحبار بين إسرائيل يقول :اي رب كم أعصيك وال تعاقبين فأوحى
هللا تعاىل إىل نيب من أنبياء بين إسرائيل قل له _:كم أعاقبك وأنت ال
تدري( .)1نعم ما أكثر العقوابت ولكننا ال ننتبه هلا.
فالصدقة حتمي الشخص من الوقوع فيما يؤدي إىل اهلالك يف
نفسه ،والنقص يف ماله ،ولو أنفق جزءا من ماله يف الصدقات لسلم
يف نفسه ورأس ماله ،فضال عما سيأيت احلديث عنه من الزايدة.
 -5الصدقة سبب لزايدة املال كما يف احلديث الذي مر قبل
قليل يف امللك الذي يدعو للمنفق «وآت منف ًقا خل ًفا» وقبل هذا

( )1حلية األولياء  168 /10وهللا سبحانه وتعاىل يقول{ :وما أَصاب ُكم ِمن م ِ
صيبَ ٍة
ََ َ َ ْ ْ ُ
ت أَي ِدي ُكم وي ْع ُفو َعن َكثِ ٍري} ،ويقول{ :أَول ََّما أَصاب ْت ُكم م ِ
ِ
صيبَةٌ قَ ْد
ََ ْ ُ
ْ
سبَ ْ ْ ْ َ َ
َ
فَب َما َك َ
ََن َه َذا قُ ْل ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد أَنْ ُف ِس ُك ْم} .ويف ضوء هذه النصوص
َص ْب تُ ْم ِمثْ لَْي َها قُلْتُ ْم أ َّ
أَ
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل ( :ال سبب للشر إال ذنوب العباد)
جمموع الفتاوي (.)42 /1
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قوله تعاىل يف ختام آية الصدقةَّ { :
ض ًال
واَّللُ يَ ِع ُد ُكم َّم ْغ ِف َرًة ِم ْنهُ وفَ ْ
َّ ِ ِ
يم}( )1فما وعد هللا هنا؟
واَّللُ واس ٌع َعل ٌ
إنه سبحانه يعد –وهو القادر سبحانه -أن يغفر ذنب املتصدق
وهذا فائدته الظاهرة يف اآلخرة ،مث بني سبحانه وتعاىل األمر اآلخر
وهو الفضل( )2ومعىن الفضل أي الزايدة وهذا يف الدنيا ،فاملتصدق
يعده هللا سبحانه وعدا مؤكدا ابلزايدة ،يقول ابن القيم رمحه هللا تعاىل
عند هذه اآلية( :وأما هللا سبحانه فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه
وفضال ،أبن خيلف عليه أكثر مما أنفق وأضعافه ،إما يف الدنيا ،أو يف
الدنيا واآلخرة ،فهذا وعد هللا ،وذاك وعد الشيطان ،فلينظر البخيل
واملنفق أي الوعدين أوثق ،وإىل أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه) (.)3
 -6الصدقة سبب الستجابة الدعاء ،يقول ا ِإلمام ابن القيم رمحه
هللا تعاىل( :وشاهدت شيخ ا ِإلسالم ابن تيمية قدس هللا روحه –إذا
خرج إىل اجلمعة أيخذ ما وجد يف البيت من خبز أو غريه فيتصدق به
يف طريقه سرا ،ومسعته يقول :إذا كان هللا قد أمران ابلصدقة بني يدي

( )1سورة البقرة من اآلية رقم (.)268
( )2قال القرطيب رمحه هللا تعاىل( :والفضل هو الرزق يف الدنيا ،والتوسعة ،والنعيم يف
اآلخرة ،وبكل قد وعد هللا تعاىل) تفسري القرطيب .329 /3
( )3ابن القيم ،طريق اهلجرتني  554 /1حتقيق عمر بن حممود أبو عمر.
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مناجاة رسول هللا  فالصدقة بني يدي مناجاته تعاىل أفضل وأوىل
ابلفضيلة)(.)1
 -7الصدقة َح ٌّ
ط للسيئات ورفعةٌ يف الدنيا واآلخرة قال تعاىل:

ِ
ِِ
ِ ِ
ص ِل َعلَْي ِه ْم َّ
إن
ص َدقَةً تُطَ ِه ُرُه ْم وتُ َزكي ِهم ِبَا و َ
{ ُخ ْذ م ْن أ َْم َواِل ْم َ
واَّلل ََِس ِ
يم}(( .)2فقوله« :تطهرهم» إشارة
صالتَ َ
ك َس َك ٌن َِّلُ ْم َُّ ٌ
َ
يع َعل ٌ
إىل مقام التخلية عن السيئات ،وقوله « :تزكيهم» إشارة إىل مقام
التحلية ابلفضائل واحلسنات ..فاملعىن أن هذه الصدقة كفارة لذنوهبم

وجملبة للثواب العظيم) ( .)3يقول البغوي رمحه هللا تعاىل« :خذ من
أمواهلم صدقة تطهرهم» هبا من ذنوهبم «وتزكيهم هبا» أي ترفعهم من
منازل املنافقني إىل منازل املخلصني) (.)4
اثنيًا :أثر الصدقة عند املوت:

وكما رأيت أثر الصدقة على املسلم يف حياته الدنيا ،سواء يف دفع
اآلفات عنه أو رفعها ،أو انشراح صدره ،وحفظ ماله من النقص ،بل
ابلزايدة والربكة وقبول الدعاء ،فللصدقة أثر على صاحبها يف دفع

( )1زاد املعاد .407 /1
( )2سورة التوبة اآلية رقم (.)103
( )3ابن عاشور ،التحرير والتنوير .23 /11
( )4معامل التنزيل .324 /2
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ميتة السوء عنه ،فعن أيب أمامة رضي هللا تعاىل عنه قال :قال رسول

هللا « صنائع املعروف تقي مصارع السوء ،وصدقة السر تطفىء
غضب الرب ،وصلة الرحم تزيد يف العمر»( .)1وعن أنس بن مالك
رضي هللا تعاىل عنه قال :قال رسول هللا « إن الصدقة لتطفىء
غضب الرب ،وتدفع عن ميتة السوء»(.)2
قال ابن العريب املالكي رمحه هللا تعاىل( :وحقيقة ميتة السوء أن
تكون امليتة يف سبيل معصية هللا ،واملعاذ من ذلك ال رب غريه)(.)3
وقال املبار كفوري رمحه هللا تعاىل( :قال العراقي :الظاهر أن املراد هبا
ما استعاذ منه النيب  :اهلدم والرتدي والغرق واحلرق ،وأن يتخبطه

( )1رواه الطرباين يف الكبري  261 /8وقال عنه اهليثمي يف جممع الزوائد :115 /3
(رواه الطرباين يف الكبري وإسناده حسن).
( )2أخرجه الرتمذي يف سننه  52 /3وقال( :قال أبو عيسى :هذا حديث حسن
غريب من هذا الوجه) حتقيق أمحد شاكر .وقال شعيب األرانؤوط حمقق شرح السنة
للبغوي ( 133 /6قلت :لكن للحديث طرق أخرى عند احلاكم وغريه ،وشواهد
عن أم سلمة عند الطرباين يف األوسط ،وعن أيب أمامة عند الطرباين يف الكبري أيضا،
وعن أيب سعيد عند الطرباين يف الصغري ،والبيهقي يف الشُّعب ،فيتقوى هبا احلديث
ويصح ،وانظر جممع الزوائد  )115 /3أ .هـ ويف اجملمع للهيثمي ( 137 /8وعن
رافع بن مكيث وكان ممن شهد احلديبية أن النيب  قال« :والرب زايدة يف العمر

والصدقة متنع ميتة السوء» رواه أمحد يف حديث طويل عن بعض بين رافع وقد مساه
غري حممد بن خالد بن رافع فرجاله ثقات ابعتبار الذي مساه).
( )3عارضة األحوذي .169 /3
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الشيطان عند املوت وأن يقتل يف سبيل هللا مدبرا)( .)1وال شك أن
العربة ابخلامتة ،وأن ما مات الشخص عليه يبعث عليه ،ومن فضل هللا
على العبد أن يوفقه حلسن اخلامتة ،وأن حيفظه من سوء اخلتام ،إما
موت على معصية أو سوء ،أو على حالة سيئة ال يتمكن فيها من
التوبة ،أو قد تسوء أهله ،ومن بعده.
اثلثًا :أثر الصدقة على املتصدق يف قربه:

كما أن الصدقة تنفع املؤمن عند وداع هذه الدنيا وتدفع عنه –
بفضل هللا سبحانه وتعاىل وتوفيقه -ميتة السوء ،فهي تصحب
صاحبها املتصدق يف عمره الثاين ،ويف رحلته يف القرب حني يبقى

وحيدا ،عن عقبة بن عامر  قال :قال رسول هللا « :إن

الصدقة لتطفىء عن أهلها حر القبور ،وإمنا يستظل املؤمن يوم
()2
حر القرب و َّ
أعد له ما يطفئه،
القيامة يف ظل صدقته»  .فتذكر َّ
رمحين هللا وإايك وكل مسلم ،ووفقنا من اآلَن يف االستعداد لذلك
املكان وما بعده.

( )1حتفة األحوذي .330 /3
( )2رواه الطرباين يف املعجم الكبري  286 /17وابن عدي يف الكامل يف الضعفاء /2
 211وابن عبد الرب يف التمهيد  175 /22والبيهقي فيشعب اإلميان 212 /3
وقال اهليشمي يف جممع الزوائد ( :110 /3وفيه ابن هليعة وفيه كالم) وقال اهليثمي
عن ابن هليعة  170 /7و( :171وهو حسن احلديث وفيه ضعف) .وابن القيم يف
عدة الصابرين .215 /1
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ابعا :الصدقة عمل صاحل مستمر للمتصدق يف الربزخ:
رً

الصدقة عمل صاحل يبقى للمتصدق بعد موته ،فكل من استفاد
أجر
من هذه الصدقة ،وكانت عوان له على طاعة هللا ،فللمتصدق ٌ
مماثل هلذه الطاعة ما بقيت هذه الصدقة واستمر نفعها ،فمن أعان
املصلني فله مثل أجر صالهتم ،ومن أعان اجملاهدين فله مثل أجر
الصوام فله مثل أجر صيامهم ،ما بقيت هذه
جهادهم ،ومن أعان َّ
الصدقة ومهما تطاول الزمن ،وقد سئل شيخ ا ِإلسالم ابن تيمية رمحه
هللا تعاىل( :عن رجل توىف وأوصى أن يُصلى عنه بدارهم؟.
فأجاب :صالة الفرض ال يفعلها أح ٌد عن أحد ال أبجرة وال بغري
أجرة ابتفاق األئمة؛ بل ال جيوز أن يستأجر أحدا ليصلي عنه انفلة
ابتفاق األئمة ،ال يف حياته ،وال يف مماته ،فكيف من يستأجر ليصلي
عنه فريضة.
وإمنا تنازع العلماء فيما إذا صلى انفلة بال أجرة ،وأهدى ثواهبا إىل
امليت ،هل ينفعه ذلك؟ فيه قوالن للعلماء.
ولو نذر امليت أن يصلي فمات فهل تُفعل عنه الصالة املنذورة؟
على قولني مها روايتان عن ا ِإلمام أمحد.
لكن هذه الدراهم اليت أوصى هبا ،يُتصدق هبا عنه ،وخيص
ابلصدقة أهل الصالة ،فيكون للميت أجر ،وكل صالة يصلوهنا
ويستعينون عليها بصدقته يكون له منها نصيب ،من غري أن ينقص
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صائما فله
من أجر املصلي شيء ،كما قال النيب « :من فطر ً
غازاي فقد غزا»(.)1
مثل أجره» .وقال« :من جهز ً
فالفقري كيف يصلي وهو جائع؟ فِإذا أطعمه وتصدق عليه الغين

صلى مطمئنا وكان له مثل أجره ،وكذلك كيف يصوم الفقري وهو ال
وسحرته كان لك مثل أجره ألنك
سحور له وال فطور؟ فِإذا فطّرته ّ
أنت الذي أعنته على هذه العبادة ،وكذلك إذا حج أو تزوج ورزق
بذرية يعبدون هللا فاملتصدق على أبيهم حىت تزوج له مثل أجور هؤالء
األوالد.
ويقول ابن قيم اجلوزية رمحه هللا تعاىل (واألغنياء الشاكرون سبب
لطاعة الفقراء الصابرين ،لتقويتهم إايهم ابلصدقة عليهم ،وا ِإلحسان
إليهم ،وإعانتهم على طاعتهم ،فلهم نصيب وافر من أجور الفقراء،
زايدة إىل نصيبهم من أجر ا ِإلنفاق وطاعتهم اليت ختصهم)(.)2

خامسا :أثر الصدقة على املتصدق يوم القيامة قبل القضاء بني
ً
الناس:

ومن القرب إىل احلشر ،حيث حيشر الناس ليوم ال ريب فيه ،فمنهم
من يلجمهم العرق إجلاما ،عن أيب هريرة  :أن رسول هللا  قال:
«يعرق الناس يوم القيامة حَت يذهب عرقهم يف األرض سبعني

( )1ابن تيمية الفتاوي .203 /30
( )2ابن القيم عدة الصابرين .216 /1
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اعا ،ويلجمهم حَت يبلغ آذاهنم »( .)1وهذا كله إمنا يكون يف
ذر ً
املوقف( .)2ويقول احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل (ومن أتمل احلالة
املذكورة عرف عظم اهلول فيها ،وذلك أن النار حتف أبرض املوقف
وتدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل ،فكيف تكون حرارة تلك
األرض؟ وماذا يرويها من العرق ،حىت يبلغ سبعني ذراعا مع أن كل
واحد ال جيد إال قدر موضع قدمه ،فكيف تكون حالة هؤالء يف
عرقهم مع تنوعهم فيه؟ إن هذا ملما يبهر العقول ويدل على عظيم
القدرة ،ويقتضي ا ِإلميان أبمور اآلخرة ،وأن ليس للعقل فيها
جمال .)3()...وما أحوج ا ِإلنسان يف ذلك اليوم املهول إىل ظل
يستظل به ،والصدقة يف هذا اليوم العظيم ظل لصاحبها .عن عقبة بن
عامر رضي هللا تعاىل عنه قال :مسعت رسول هللا  يقول« :كل
امرئ يف ظل صدقته ،حَت يفصل بني الناس» .أو قال« :حَت

حيكم بني الناس» .قال يزيد -أحد رواة احلديث -ال خيطئه يوم ال
يتصدق منه بشيء ولو كعكة ولو بصلة) (.)4
( )1ا ِإلمام البخاري ،صحيح البخاري املطبوع مع الفتح  392 /11رقم .6532
( )2انظر ابن حجر ،فتح الباري .394 /11
( )3فتح الباري شرح صحيح البخاري .395 /11
( )4أخرجه ابن خزمية ،صحيح ابن خزمية  94 /4رقم  2431وقال حمققه حممد
مصطفى األعظمي :إسناده صحيح على شرط مسلم ويراجع هذا اهلامش ففيه مزيد
ختريج .واهليثمي ،جممع الزوائد  110 /3وصحيح ابن حبان  104 /8واملستدرك
للحاكم .576 /1
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سادسا :أثر الصدقة يف املوقف األعظم يوم العرض على هللا جل
ً

شأنه:

مث عند احلديث عن يوم املوقف األعظم بني يدي هللا أتيت

ِ
ِِ ِ ِ ِ
يما
الصدقة ،يقول تعاىل{ :ويُطْع ُمو َن الطَّ َع َ
ام َعلَى ُحبه م ْسكينًا ويَت ً
ِ
َسريا* َّإمنَا نُط ِْعم ُكم لِوج ِه َِّ
ِ
ورا* َّإان
ُ ْ َْ
اَّلل ل نُ ِري ُد من ُك ْم َج َزاءً ول ُش ُك ً
وأ ً
ََنَ ُ ِ
اه ُم َّ
ك اليَ ْوِم
اَّللُ َش َّر ذَلِ َ
وسا قَ ْمطَ ِر ًيرا* فَ َوقَ ُ
اف من َّربِنَا يَ ْوًما َعبُ ً
وح ِر ًيرا}( .)1وهذا
اه ْم نَ ْ
وج َز ُ
ولََّق ُ
اهم ِِبَا َ
صبَ ُروا َجنَّةً َ
ورا* َ
ض َرةً ُ
وس ُر ً

اليوم هو يوم احلساب واجلزاء والعقاب ،يوما كان شره فاشيا منتشرا
مستطريا( ،)2يقول الرفاعي رمحه هللا تعاىل يف تختصر تفسري ابن كثري
رمحه هللا تعاىل( :إان خناف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا) أي إمنا نفعل
هذا لعل هللا يرمحنا ،يتلقاان بلطفه يف اليوم العبوس القمطرير ..قال
ابن عباس رضي هللا عنهما :عبوسا ضيقا قمطريرا طويال .وقال ابن
جرير رمحه هللا تعاىل :وذلك أشد األايم وأطوهلا يف البالء والشدة .قال
ِ
اه ُم َّ
ورا} ،أي
اه ْم نَ ْ
اَّللُ َش َّر َذلِ َ
ك اليَ ْوم ولََّق ُ
تعاىل{ :فَ َوقَ ُ
ض َرًة ُ
وس ُر ً

( )1سورة ا ِإلنسان ،اآلايت رقم (.)12 -8
( )2انظر :اجلزائري ،أيسر التفاسري .594 /4
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آمنهم مبا خافوا منه (ولقاهم نضرة وسرورا) نضرة يف وجوههم وسرورا
يف قلوهبم؛ وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه) (.)1
سابعا :الصدقة ودخول اجلنة:
ً

ِ ِ ِ
وما تُ ِنف ُقوا
يقول تعاىل{ :لَن تَ نَالُوا ِ َّ
الرب َح ََّت تُنف ُقوا ِمَّا ُُتبُّو َن َ

إن َّ ِ ِ ِ
ِمن َش ْي ٍء فَ َّ
يم} (.)2
اَّللَ به َعل ٌ

فاهلل جل شأنه يف هذه اآلية الكرمية رفع من شأن الصدقة وأثرها،
قال الشيخ السعدي رمحه هللا تعاىل( :يعين لن تنالوا وتدركوا الرب،
الذي هو اسم جامع للخريات ،وهو الطريق املوصل إىل اجلنة حىت
تنفقوا مما حتبون ،من أطيب أموالكم ،وأزكاها ،فِإن النفقة من الطيب
احملبوب للنفوس ،من أكرب األدلة على مساحة النفس ،واتصافها مبكارم
األخالق ،ورمحتها ورقتها) (.)3
ويقول الشيخ اجلزائري( :خيرب تعاىل عباده املؤمنني الراغبني يف بره
تعاىل ،وإفضاله أبن ينجيهم من النار ،ويدخلهم اجلنة أبهنم لن يظفروا

( )1حممد نسيب الرفاعي ،تيسري العلي القدير الختصار تفسري ابن كثري .460 /4
والقول الذي عزاه ابن كثري البن جرير موجود يف تفسريه (جامع البيان يف أتويل
القرآن .)211 /29
( )2سورة آل عمران اآلية رقم (.)92
( )3تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .257 /1
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مبطلوهبم من بر رهبم ،حىت ينفقوا من أطيب أمواهلم وأنفسها عندهم
وأحبها إليهم) (.)1
اثمنًا :ما تتصدق به اليوم هو مطعمك وملبسك يف اجلنة:

الصدقة اليت تقدمها اليوم هي مأكلك وملبسك وفراشك يوم
القيامة ،عن عوف بن مالك األشجعي أن رسول هللا  دخل

املسجد وأقناء معلقة -والقنو عذق النخل ،-وقنو منها حشف،

ومعه عصا ،فطعن ابلعصا القنو ،قال« :لو شاء رب هذه الصدقة

تصدق أبطيب منها إن صاحب هذه الصدقة أيكل احلشف يوم
القيامة» (.)2
قال السندي رمحه هللا تعاىل يف حاشيته على النسائي:

( )1أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري .288 /1
( )2صحيح ابن خزمية  109 /4رقم  2467وقال حمققه حممد مصطفى األعظمي:
إسناده حسن لغريه ويرجع إىل هذا اهلامش ملزيد التخريج وسنن أيب داود 111 /2
حتقيق حممد حمي الدين ،وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود  302 /1رقم
 .1419وسنن النسائي مع شرح السيوطي  44 /5ومسند ا ِإلمام أمحد 23 /6
والفتح الرابين  41 /9يرجع إليه وصحيح بن حبان  178 /15حتقيق األرانؤوط
وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح (وإسناده قوي) واملستدرك للحاكم  313 /2و/4
 .472قال ابن األثري يف النهاية ( :391 /1احلشف :اليابس الفاسد من التمر،
وقيل الضعيف الذي ال نوى له كالشيص) وقال أيضا ( :116 /4القنو :العذق مبا
فيه من الرطب .ومجعه أقناء).
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([أيكل حشفا] أي جزاء حشف فسمي اجلزاء ابسم األصل،
وحيتمل أن جيعل اجلزاء من جنس األصل وخيلق هللا تعاىل يف هذا

الرجل شهاء احلشف فيأكله ،فال ينايف ذلك قوله تعاىلَ { :ولَ ُك ْم

ِ
س ُك ْم } وهللا تعاىل أعلم) (.)1
ف َيها َما تَ ْشتَ ِهي أَنْ ُف ُ
ِ
ب من اآلن مسكنك ومطعمك وملبسك ابجلنة ،ابلتصديق
فأط ْ
ابجليد ،وتذكر صدقة أيب طلحة رضي هللا تعاىل عنه حني تصدق
أبطيب ما لديه ،وكذلك فعل عمر بن اخلطاب  ،وعبد هللا بن
عمر رضي هللا عنهما وغريهم من الصحابة(.)2
وقبل اخلتام أذكر بقول هللا العظيم ،وموعوده الكرمي:

( )1السندي ،حاشية السندي املطبوعة مع سنن النسائي وشرح السيوطي 5م .44
( )2انظر :الرفاعي ،تيسري العلي القدير الختصار تفسري بن كري .291 -290 /1
ليس معىن هذا أنه ال جيوز للمسلم أن يتصدق برديء أبدا ،فيحرم املساكني مما فيها
من اخلري ،وحيرم نفسه من األجر؛ بل إذا كان عنده رديء فليتصدق به ،نفعا
للمحتاج وحتصيال لألجر ،فإنه خري من عدم الصدقة ،وليجعل مع هذا الرديء شيئا
منا لطيب ،حىت ال يكن ممن يتيمم اخلبيث فيتصدق به ،وهللا جل شأنه يقول( :وال
تيمموا اخلبيث منه تنفقون) (البقرة )267 /فاملراد ابخلبيث هنا الرديء (تفسري
السعدي  .)213 /1ويدل هلذا أن (مجلة "منه تنفقون" حال ،واجلار واجملرور
معموالن للحال ،قدما عليه للداللة على االختصاص .أي ال تقصدوا اخلبيث يف
حال أال تنفقوا إال منه .ألن حمل النهي أن خيرج الرجل صدقته من خصوص رديء
ماله) التحرير والتنوير البن عاشور .57 /3
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يل َِّ
َّ ِ
ين يُ ِنف ُقو َن أ َْم َوا َِلُ ْم ِيف َسبِ ِ
اَّلل ُُثَّ ل يُ ْتبِعُو َن َما
{مثل الذ َ
ف َعلَْي ِه ْم ول ُه ْم
َج ُرُه ْم ِعن َد َرِبِِ ْم ول َخ ْو ٌ
أَن َف ُقوا َمنًّا ول أَذًى َِّلُ ْم أ ْ
َْحي َزنُو َن}( .)1يقول الشيخ السعدي رمحه هللا تعاىل:

(وهذا إحضار لصورة املضاعفة هبذا املثل ،الذي كأن العبد
يشاهده ببصره ،فيشاهد هذه املضاعفة ببصريته ،فيقوى شاهد ا ِإلميان
مع شاهد العيان ،فتنقاد النفس مذعنة ل ِإلنفاق ،ساحمة هبا مؤملة هلذه
املضاعفة اجلزيلة واملنة اجلليلة) (.)2
هذه هي الصدقة بفضائلها العاجلة واآلجلة ومضاعفاهتا اليت ال
تنتهي إىل حد وهللا يضاعف ملن يشاء وهللا واسع عليم.
وبعد كل ذلك وحينئذ اي رعاك هللا أين أنت من الصدقة؟!
وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وآله وصحبه ومن تبعهم
إبِحسان إىل يوم الدين .وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

( )1سورة البقرة اآلية رقم (.)261
( )2السعدي ،تيسري الكرمي يف تفسري كالم املنان ص .115
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قائمة املصادر واملراجع
أبو بكر جابر اجلزائري ،أيسر التفاسري لكالم العلي القدير،
الطبعة األوىل (د.ن.ت).
أبو داود؛ سليمان بن األشعث ،صحيح سنن أيب داود.
صحح األحاديث حممد انصر الدين األلباين .الطبعة األوىل
(بريوت :املكتب ا ِإلسالمي.)1409 ،

أمحد بن حنبل؛ املسند (بريوت :دار صادر د.ت).
األصبهاين ،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا .حلية األولياء الطبعة
الرابعة( .بريوت :دار الكتاب العريب.)1405 .
األلباين؛ صحيح اجلامع الصغري وزايداته .الطبعة الثالثة (بريوت:
املكتب ا ِإلسالمي .1402
ابن األثري؛ النهاية يف غريب احلديث .حققه طاهر بن أمحد
الزاوي وحممود بن حممد الطناحي (مكة املكرمة :دار الباز للنشر
والتوزيع د.ت).
ابن العريب؛ عارضة األحوذي (بريوت :دار الكتاب العريب
د.ت).
ابن القيم أعالم املوقعني عن رب العاملني .مراجعة طه عبد
الرؤوف سعد (بريوت :دار اجليل .)1393
ابن القيم ،الوابل الصيب من الكلم الطيب .حتقيق سيد إبراهيم.
(القاهرة :دار احلديث .)1411
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ابن القيم ،طريق اهلجرتني وابب السعادتني .الطبعة األوىل
(بريوت :دار الكتب العلمية .)1402
ابن القيم ،عدة الصابرين وذخرية الشاكرين (بريوت :دار الكتب
العلمية .د.ت).
ابن القيم؛ بدائع الفوائد (بريوت :دار الكتاب العريب ،د.ت.
ابن القيم؛ زاد املعاد يف هدي خري العباد .حققه شعيب األرانؤوط
وزميله .الطبعة الثالثة عشرة (بريوت :مؤسسة الرسالة .)1406
ابن تيمية؛ جمموع فتاوى شيخ ا ِإلسالم ابن تيمية (مجع عبد
الرمحن بن قاسم وابنه) (الرابط :مكتبة املعارف د.ت).
ابن حبان ،صحيح ابن حبان .حتقيق شعيب األرانؤوط .الطبعة
الثانية( .بريوت :مؤسسة الرسالة.)1414 .
ابن حجر؛ أمحد بن حجر؛ فتح الرايب شرح صحيح البخاري.
حقق أجزاءه األوىل عبد العزيز بن ابز (الرايض :الرائسة العامة
ِإلدارات البحوث العلمية وا ِإلفتاء والدعوة وا ِإلرشاد د.ت).
ابن خزمية ،صحيح ابن خزمية .حتقيق حممد مصطفى األعظمي
(بريوت :املكتب ا ِإلسالمي.)1400 ،
ابن عبد الرب ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد.
حتقيق سعيد أمحد أعراب (جدة :مكتبة السوادي.)1410 ،
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ابن عدي ،عبد هللا بن عدي اجلرجاين ،الكامل يف ضعفاء
الرجال .حتقيق حيىي تختار غزاوي .الطبعة الثالثة (بريوت :دار الفكر.
.)1409
البخاري؛ صحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري البن حجر
العسقالين (الرايض :الرائسة العامة ِإلدارات البحوث العلمية وا ِإلفتاء
والدعوة وا ِإلرشاد د.ت).
البغوي ،شرح السنة .حتقيق زهري الشاويش وشعيب األرانؤوط.
الطبعة األوىل (بريوت :املكتب ا ِإلسالمي .)1390
البغوي؛ معامل التنزيل حققه خالد بن عبد الرمحن العك ومروان
سوار .الطبعة األوىل (بريوت :دار املعرفة .)1406
البيهقي ،اجلامع لشعب ا ِإلميان .حتقيق تختار أمحد الندوي.
الطبعة األوىل (بومباي :الدار السلفية .)1412
البيهقي؛ السنن الكربى (بريوت :دار الفكر د.ت).
الرتمذي ،سنن الرتمذي ،حتقيق عبد الرمحن حممد عثمان (بريوت:
دار الفكر  .)1400وصحيح سنن الرتمذي .حملمد انصر الدين
األلباين .الطبعة األوىل (الرايض :مكتب الرتبية العربية لدول اخلليخ،
.)1408
احلاكم ،أبو عبد هللا النيسابوري؛ املستدرك على الصحيحني
(بريوت :دار املعرفة د.ت).
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اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن علي ،اتريخ بغداد (بريوت:
دار الكتب العلمية ،د.ت).
الذهيب؛ تلخيص املستدرك على الصحيحني املطبوع مع املستدرك
(بريوت :دار املعرفة د.ت).
السعدي؛ عبد الرمحن بن نصار ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري
كالم املنان (جدة :دار املدين.)1408 ،
السندي ،حاشية السندي املطبوعة مع سنن النسائي .الطبعة
األوىل (بريوت :دار الفكر.)1348 .
السيوطي ،الديباج .حتقيق أبو إسحاق احلويين (اخلرب :دار ابن
عفان.)1416 .
الشوكاين؛ حممد بن علي ،فتح القدير اجلامع بني فين الرواية
والدراية من علم التفسري حتقيق عبد الرمحن عمرية .الطبعة الثانية
(املنصورة :دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع .)1408
الطرباين؛ سليمان بن أمحد ،املعجم الكبري .حققه محدي ابن عبد
اجمليد السلفي ،الطبعة الثانية (املوصل :مكتبة العلوم واحلكم،
.)1404
الطرباين؛ جامع البيان عن أتويل آي القرآن( .بريوت :دار الفكر،
.)1405
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العجلوين؛ كشف اخلفاء ومزيل ا ِإللباس عما اشتهر من احلديث
على ألسنة الناس ،حققه أمحد القالش .الطبعة الثالثة (بريوت:
مؤسسة الرسالة .)1403
القرطيب؛ أبو عبد هللا حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن
(بريوت :دار إحياء الرتاث د.ت).
املباركفوري ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم ،مراجعة عبد
الوهاب عبد اللطيف .حتفة األحوذي شرح جامع الرتمذي ،الطبعة
الثالثة (القاهرة :مكتبة ابن تيمية .)1407
حممد الطاهر بن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير( .تونس :الدار
التونسية .)1404
حممد نسيب الرفاعي؛ تيسري العلي القدير الختصار تفسري ابن
كثري (الرايض :مكتبة املعارف.)1408 ،
مسلم بن احلجاج القشريي ،صحيح مسلم .حققه حممد فؤاد عبد
الباقي (دار إحياء الكتب العربية ،د.ت).
النسائي؛ سنن النسائي املطبوعة مع شرح السيوطي .الطبعة األوىل
(بريوت :دار الفكر .)1348
النووي؛ حيىي بن شرف ،شرح صحيح مسلم (الرايض :الرائسة
العام ِإلدارات البحوث العلمية وا ِإلفتاء والدعوة وا ِإلرشاد د.ت).
اهليثمي ،علي بن أيب بكر :جممع الزوائد ومنبع الفوائد (بريوت:

دار الراين للرتاث.)1407 ،
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